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الرياضة الدولية

العبو ميالن يرمون مدربهم
ماسيميليانو ًأليغري في
الهواء احتفاال بإحرازهم
لقب الدوري اإليطالي
(الفريدو فالكوني ــ أ ب)

ً
ميالن بطال إليطاليا
ومانشستر وبرشلونة
ينتظران نقطة
استعاد ميالن لقب الدوري اإليطالي الذي غاب عنه
يونايتد
مانشستر
َ
 7أعوام ،في الوقت الذي أصبح فيه ّ
وبرشلونة بحاجة الى نقطة واحدة ليتربعا على عرشي
الدوري اإلنكليزي واإلسباني تواليًا .كما شهدت نهاية
االسبوع تتويج تفنتي إنشكيده بكأس هولندا
أص � ��اب م��ان �ش �س �ت��ر ي��ون��اي �ت��د هدفًا
م� � ��زدوج� � ��ًا ع � �ن ��دم ��ا أس � �ق � ��ط ضيفه
ت�ش�ل�س��ي ح��ام��ل ال �ل �ق��ب  ،1-2ليقف
ع �ل��ى ب �ع��د ن �ق �ط��ة واح � � ��دة م ��ن لقبه
التاسع عشر ،في قمة املرحلة الـ 36
م��ن ال��دوري االنكليزي املمتاز لكرة
القدم.
ولم يتأخر أصحاب األرض الفتتاح
ال�ت�س�ج�ي��ل ،إذ ب �ع��د  40ث��ان �ي��ة فقط
ل �ع��ب ال� �ك ��وري ال �ج �ن��وب��ي ب� ��ارك جي
س��ون��غ ك� ��رة ب�ي�ن�ي��ة ال� ��ى املكسيكي
خافيير هرنانديز «تشيتشاريتو»
الذي انفرد بالحارس التشيكي بتر
تشيك ووضع الكرة الى يمينه.
وأض� ��اف امل��داف��ع ال�ص��رب��ي نيمانيا
ف�ي��دي�ت��ش ال �ه��دف ال �ث��ان��ي برأسية،
مستفيدًا م��ن م�ج�ه��ود ف ��ردي مميز
قام به الويلزي املخضرم راين غيغز
ع�ل��ى ال�ج�ه��ة ال�ي�س��رى ق�ب��ل أن يلعب
كرة عرضية (.)24
وف� ��ي ال� �ش ��وط ال �ث��ان��ي ،رم� ��ى مدرب
تشلسي اإليطالي كارلو أنشيلوتي
ومنها
ب �ك��ام��ل أوراق� � ��ه ال �ه �ج��وم �ي��ةّ ،
اإلسباني فرناندو توريس ،فقلص
الفريق اللندني الفارق في الدقيقة 69
عندما لعب البرازيلي راميريش كرة
عرضية ع��ن الجهة اليمنى وصلت
ال ��ى امل ��داف ��ع ال �ص��رب��ي برانيسالف
اي �ف��ان��وف �ي �ت��ش ال � ��ذي ارت� �ق ��ى عاليًا
ولعبها ب��رأس��ه ،فوصلت ال��ى فرانك
الم �ب��ارد ال ��ذي ت��اب�ع�ه��ا م�ب��اش��رة في
الشباك.
وق�ض��ى أرس �ن��ال ع�ل��ى نفسه عندما
خسر أمام مضيفه ستوك سيتي -1
 .3سجل للفائز الترينيدادي كينوين
جونز ( )28وجيرماين بينانت ()40
وجوناثان وولترز ( ،)82وللخاسر
الهولندي روبن فان بيرسي (.)81
وهنا نتائج املباريات األخرى:
استون فيال  -ويغان أثلتيك 1-1
بولتون  -سندرالند 2-1
إفرتون  -مانشستر سيتي 1-2
نيوكاسل  -برمنغهام سيتي 1-2
وست هام  -بالكبيرن روفرز 1-1
توتنهام  -بالكبول 1-1
ول�ف��ره��ام�ب�ت��ون  -وس ��ت بروميتش
البيون 1-3
وتختتم املرحلة الليلة بمباراة فوالم
 ليفربول ()22.00وهذا ترتيب فرق الصدارة:
 -1مانشستر يونايتد  76نقطة من
 36مباراة
 -2تشلسي  70من 36
 -3ارسنال  67من 36
 -4مانشستر سيتي  62من 35
 -5توتنهام  56من 35

إسبانيا
وع� �ل ��ى غ� � ��رار م��ان �ش �س �ت��ر يونايتد
ال��ذي سيقابله في امل�ب��اراة النهائية
مل�س��اب�ق��ة دوري اب �ط ��ال اوروب� � ��ا في
 28املقبل ،ستكون نقطة واح��دة من
املباريات الثالث املتبقية لبرشلونة

ك �ف �ي �ل��ة الح �ت �ف ��اظ ��ه ب �ل �ق��ب الدوري
االس�ب��ان��ي ،وذل��ك اث��ر تحقيقه فوزه
ال� �ـ  29ه ��ذا امل ��وس ��م ،ف ��ي امل��رح �ل��ة الـ
 ،35وج��اء ف��ي «درب ��ي» امل��دي�ن��ة على
ح � �س� ��اب ض �ي �ف ��ه اس � �ب ��ان � �ي ��ول ،0-2
سجلهما ان��دري��س إينييستا ()29
وجيرارد بيكيه (.)48
ون� �ه ��ض ري� � ��ال م� ��دري� ��د م� ��ن صدمة
خ��روج��ه أم ��ام غ��ري�م��ه التقليدي في
نهائي دوري أب�ط��ال أوروبا
نصف ّ
ف�ع��اد ب�غ��ل��ة ك�ب�ي��رة م��ن األه� ��داف من
م�ل�ع��ب إش�ب�ي�ل�ي��ة ب �ف��وزه ع�ل�ي��ه .2-6
س �ج��ل ل �ف��ري��ق ال �ع��اص �م��ة سيرجيو
راموس ( )21والبرتغالي كريستيانو
رون��ال��دو «سوبر هاتريك» ( 31و65
و 70و )75وال �ب��رازي �ل��ي ك��اك��ا (،)42
وللفريق األندلسي الفارو نيغريدو
( 61و .)84ورفع رونالدو رصيده الى
 33هدفًا ،متخطيًا ه��داف برشلونة
األرجنتيني ليونيل ميسي صاحب
 31هدفًا.
واب�ت�ع��د ف��ال�ن�س�ي��ا ف��ي امل��رك��ز الثالث
ب � �ف� ��وزه ال� �س� �ه ��ل ع� �ل ��ى ض �ي �ف��ه ريال
سوسييداد  ،0-3بفضل هدافه روبرتو
سولدادو ( 16و )37وخوناس (.)25
وهنا النتائج األخرى:
خيتافي  -امليريا 0-2
اتلتيك بلباو  -ليفانتي 2-3
سبورتينغ خيخون  -ديبورتيفو ال
كورونيا 2-2
هيركوليس  -راسينغ سانتاندر 3-2
اتلتيكو مدريد  -ملقة 3-0
مايوركا  -فياريال 0-0
ريال سرقسطة – أوساسونا 3-1
ترتيب فرق الصدارة:
 -1برشلونة  91نقطة من  35مباراة
 -2ريال مدريد  83من 35
 -3فالنسيا  66من 35
 -4فياريال  61من 35
 5اتلتيك بلباو  54من 35

إيطاليا
للمرة األولى منذ  ،2004يحتفل ميالن
بلقب الدوري اإليطالي إثر تعادله مع
مضيفه روما  ،0-0في املرحلة الـ ،36
ليحرز بالتالي الـ«سكوديتو» الرقم
 28في تاريخه العريق.
وكان ميالن بحاجة الى نقطة واحدة
لحسم اللقب قبل مرحلتني على نهاية
امل ��وس ��م ،وه � ��ذا م ��ا ح �ص��ل بتعادله
م��ع روم ��ا ،ليبقى ال�ل�ق��ب ف��ي «مدينة
امل��وض��ة» بعدما اح�ت�ك��ره ج��اره انتر
ميالنو في األعوام الخمسة األخيرة.
ّ
وتمسك إنتر ميالنو باملركز الثاني
ب� �ف ��وزه ع �ل��ى ض �ي �ف��ه ف �ي��ورن �ت �ي �ن��ا -3
 ،1وخ� �س ��ارة ن��اب��ول��ي أم� ��ام مضيفه
ليتشي .2-1
ف � � � ��ي امل� � � � � � �ب � � � � � ��اراة األول � � � � � � � � � � ��ى ،سجل
إلن� �ت ��ر ج ��ام� �ب ��اول ��و ب ��ات ��زي �ن ��ي ()25
واألرج�ن�ت�ي�ن��ي اس�ت�ي�ب��ان كامبياسو
( )28وال�ب��رازي�ل��ي فيليبي كوتينيو
( ،)77فيما ك��ان ه��دف ال�ض�ي��وف من
نصيب البرتو جيالردينو (.)74

في إسبانيا
رأى خورخي فالدانو املدير العام
لريال مدريد اإلسباني أن عقوبة إيقاف
املدرب البرتغالي جوزيه مورينيو «مبالغ
فيها» .وقال فالدانو للتلفزيون اإلسباني
بعد فوز ريال على إشبيلية« :إنها عقوبة
مبالغ فيها .طوال املوسم أدلى العديد
من املدربني بتعليقات قاسية وكانت
العقوبات أقل» .وكانت اللجنة التأديبية
التابعة لالتحاد األوروبي لكرة القدم قد
قررت إيقاف مورينيو  5مباريات ،وتغريمه
 50ألف يورو بسبب «تصريحاته غير
املناسبة» عقب خسارة فريقه أمام غريمه
التقليدي برشلونة  2-0األربعاء قبل
املاضي ،في مدريد ،في ذهاب الدور نصف
النهائي ملسابقة دوري أبطال أوروبا .وذكر
ريال مدريد في بيان له أن مورينيو قضى
بالفعل عقوبة اإليقاف في إحدى املباريات
الخمس ،وذلك في إياب الدور نصف النهائي
ُ
أمام برشلونة ،وسيوقف تنفيذ عقوبة
اإليقاف في إحدى املباريات ملدة ثالثة
مواسم ،معلنًا أنه سيستأنف قرار اللجنة
التأديبية.

وف� � � ��ي ال � �ث� ��ان � �ي� ��ة ،س � �ج� ��ل لنابولي
جوسيبي ماسكارا ( ،)67ولليتشي
دانييلي كورفيا ( 49من ركلة جزاء)
واألوروغ� ��وي� ��ان� ��ي ارن �س �ت��و خافيير
شيفانتون (.)89
وهنا النتائج األخرى:
باليرمو  -باري 1-2
بولونيا  -بارما 0-0
بريشيا  -كاتانيا 2-1
كالياري  -تشيزينا 2-0
أودينيزي  -التسيو 1-2
جنوى – سمبدوريا 1-2
وت �خ �ت �ت��م امل ��رح� �ل ��ة ال �ل �ي �ل��ة بمباراة
يوفنتوس  -كييفو ()21.45
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ميالن  78نقطة من  36مباراة
 -2انتر ميالنو  72من 36
 -3نابولي  69من 36
 -4اودينيزي  62من 36
 -5التسيو  60من 36

توج تفنتي
ّ
بلقب مسابقة كأس
هولندا للمرة الثالثة
في تاريخه بعد عامي
 1977و2001
ضمن بايرن ميونيخ
مشاركته في مسابقة
دوري أبطال أوروبا في
الموسم المقبل

فرنسا
ابتعد ليل ف��ي ال�ص��دارة م�ج��ددًا بعد
عودته بفوز ثمني من ملعب نانسي
 ،0-1ف��ي امل��رح �ل��ة ال� �ـ  34م��ن الدوري
ال �ف��رن �س��ي ،س�ج�ل��ه ال�ب�ل�ج�ي�ك��ي إدين
هازار (.)45
ويدين ليل بتوسيعه الفارق الى أربع
نقاط ع��ن مالحقه املباشر مرسيليا
ح��ام��ل ال�ل�ق��ب ال��ى ل�ي��ون ال ��ذي اسقط
ضيفه  .2-3سجل لليون االرجنتيني
ليساندرو لوبيز ( 25من ركلة جزاء)
وم ��واط � �ن ��ه س � �ي� ��زار دي � �ل � �غ ��ادو ()68
والبرازيلي كريس ( ،)84وملرسيليا
االرجنتيني لوتشو غونزاليس ()70
ولويك ريمي (.)77
ول �ق��ي ب � ��وردو خ �س ��ارة ق��اس �ي��ة على
أرض � ��ه أم � ��ام س ��وش ��و  ،4-0سجلها
ال �ن �ي �ج �ي��ري ب � ��راون إي ��دي ��ي ( 9و)30
ودام� �ي ��ان ب �ي��رك��ي ( )11والجزائري
ري � ��اض ب ��ودب ��وز ( .)22وع �ق��ب هذه
ّ
ال�ه��زي�م��ة ،ق ��دم م ��درب ب� ��وردو النجم
ال� �ف ��رن� �س ��ي ال � �س ��اب ��ق ج� � ��ان تيغانا
استقالته من منصبه.
وهنا النتائج األخرى:
أرل افينيون  -سانت اتيان 1-0
أوسير  -مونبلييه 0-1

بريست  -نيس 0-0
كاين  -لنس 1-1
لوريان  -تولوز 0-0
موناكو  -باريس سان جيرمان 1-1
فالنسيان  -رين 0-2
ترتيب فرق الصدارة:
 -1ليل  66نقطة من  34مباراة
 -2مرسيليا  62من 34
 -3ليون  59من 34
 -4باريس سان جيرمان  57من 34
 -5رين  52من 33

أملانيا

ّ
عكر ف�ي��ردر بريمن احتفاالت ضيفه
بوروسيا دورتموند باللقب بتغلبه
ع �ل �ي��ه  ،0-2ف ��ي امل ��رح� �ل ��ة ال� � �ـ  33من
ال��دوري األملاني ،سجلهما الفرنسي
م�ي�ك��اي��ل سيلفستر ( )6والبيروفي
كالوديو بيتزارو (.)63
وأك� ��د ب��اي��رن م�ي��ون�ي��خ ح �ض��وره في
مسابقة دوري أبطال أوروب��ا املوسم
املقبل بعدما سحق مضيفه سانت
ب ��اول ��ي  .1-8س �ج��ل ل �ب��اي��رن ماريو
غ��وم �ي��ز «ه ��ات ��ري ��ك» ( 10و 52و)86

